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Soest, 9 mei 2014 
 
Geachte college, 
 
Op de Dorresteinweg is op 5 mei j.l. in de avond een rolstoelfietser van de weg gereden door een 
automobilist. De rolstoelfietser, fietste iets van de kant van de weg vanwege de slechte staat van de 
weg langs de berm. De automobilist haalde desondanks de invalide man op de smalle weg in en 
raakte de fietser. Het slachtoffer kwam hard op het wegdek terecht en is met onbekend letsel naar het 
ziekenhuis gebracht en zijn fiets raakte zwaar beschadigd. 
De omwonenden wijzen de gemeente Soest er al jaren op dat de vele kuilen aan de rand van de weg 
een gevaar zijn, vooral voor fietsers. Steeds is gekozen voor een lapmiddel, door de gaten te vullen 
met zand. Binnen afzienbare tijd was dit weer weggereden. Ook nu dreigt dit weer te gebeuren. Van 
de omwonenden hebben wij begrepen dat Wethouder mevrouw Van Berkel heeft aan gegeven om 
iets aan huidige situatie te doen, wat precies werd niet duidelijk. 
 
In de Notitie van 7 november 2013 “Verkeersplan langzaam verkeer Wieksloterweg, Dorresteinweg en 
Jachthuislaan” werd al aangegeven dat de onderhoudssituatie “matig” is en toe is aan onderhoud. 
Echter de uitvoering van noodzakelijke onderhoud/herinrichting zou pas plaatvinden in 2015. Ook is in 
het GVVP de Dorresteinweg aangemerkt als hoofdfietsroute. Voor onze fractie is dit alles aanleiding 
om onderstaande vragen te stellen: 
 

1. Deelt u de mening van onze fractie, dat het verstandiger is om nu geen noodreparaties uit te 
voeren maar structurele maatregelen te nemen aan dat deel van de Dorresteinweg waar volop 
gaten zitten, zodat ook het langzame verkeer de weg veilig kan gebruiken? 

 
2. Bent u bereidt om prioritering in het wegen onderhoudsschema dusdanig aan te passen dat 

nog dit jaar de beoogde maatregelen worden uitgevoerd? 
 

3. Kunt u aangeven of er voldoende financiële ruimte is in het onderhoud budget wegen? 
 

4. Indien “Nee,…op vraag 3”  
Bent u bereid in de voorjaarnota met een voorstel te komen voor de financiering van de 
noodzakelijk structurele aanpassingen aan de Dorresteinweg? 
 

 
Namens de fractie van GGS 
Jan Paauw 
 




